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نحن ال نزال مرتابني بشأن إسرتاتيجية التفاوض اليونانية الحالية؛ وجهة نظر ترتدد جراء االرتفاع فوق 22% يف العوائد اليونانية ألجل 
سنتني. تكتيك من شأنه أن يدفع الدائنني إىل نقطة انهيار، إال إذا تم التوصل إىل مصالحة يف الدقائق األخرية. يف نفس الوقت، الوضع 

عىل األرض يف اليونان يتدهور بشكل رسيع. وصلت التوترات إىل مستويات ارتفاع جديدة حيث أن مطالبات تسيرباس بشان أوروبا ال 
تعرب عن أي اعتذار ومل تتجاوب اليونان من طلبات تقديم تقرير باملستجدات حول األوضاع املالية العامة أو خطط اإلصالح. مع ذلك، 

بعد اجتامعات مطولة مع قادة أوروبيني، وعدت اليونان بتقديم خطط إصالح جديدة من أجل تأمني أموال إضافية لخطة اإلنقاذ لدرء 
خطر الوقوع يف اإلفالس. 

بعيداً عن عناوين األخبار والصحف الرئيسية، الوضع يف اليونان يخرج عن السيطرة، إىل جانب الحاجة املاسة إىل أموال جديدة إليقاف 
 (ECB) الوقوع يف انهيار شامل. رمبا األسوأ من ذلك أن تقارير وسائل اإلعالم تتحدث يف الوقت الراهن بأن البنك املركزي األورويب

يدرس يف الوقت الراهن السامح لبنوك يونانية محدودة برشاء ديون الحكومة اليونانية، وذلك بعد أيام قليلة من زيادة برنامج 
مساعدات السيولة الطارئة (ELA) بواقع 400 مليون يورو. شهد معدل النمو تحسنا هامشياً ولكن هناك رياح معاكسة قوية ال 

تزال قامئة. التوترات السياسية بدأت تلقي بتأثرياتها عىل السلوك املايل للمشاركني. االستثامرات املحلية والدولية كلها تقريبا تبخرت. 
الودائع من البنوك يجري تصفيتها بوترية تنذر بالخطر (ما يقارب 2-3 مليار يورو يومياً)، مع ودائع أقل بكثري من مستويات هبوط 

2012 (مام دفع إىل شائعات بضوابط عىل رأس املال). يف نفس الوقت التهرب من الرضائب، والذي كان عامالً رئيسيا يف التدابري 
اإلصالحية لتسيرباس، ال تزال مصدر إزعاج للحكومة (عىل الرغم من بطئها منذ العجز الكبري يف يناير 1.048 مليار يورو). 

يواصل تسيرباس املامطلة، حيث متت املصادقة يف اللحظات األخرية عىل اإلصالحات التي تم وضعها يف اتفاق فرباير. مع ذلك، ردود 
الفعل السياسية التي رافقت االتفاق إلصالحات للحصول عىل النقد وضعت الحكومة الجديدة يف موقف صعب. املواطنون اليونانيون 

مل ينتخبوا حزب سرييزا كتذكرة إصالح بل للوقوف بقوة أمام الدائنني. أي برنامج إصالحي ملموس يحصل عىل موافقة أملانية من 
املرجح أن يلقى معارضة يف املجلس الترشيعي. الضغوطات يف تصاعد عىل الصعيد املحيل يف حني أن دفعات تسديد الدين الكبرية تلوح

يف األفق 1.4 مليار يورو يف يونيو و 3.5 مليار يورو يف يوليو. الوقت ينفذ من الحكومة اليونانية للتوصل إىل حلول الزمة مع صندوق 
 .(Eurogroup) ومجموعة اليورو (ECB) والبنك املركزي األورويب (IMF) النقد الدويل

 

اقتصادياتالدراما اليونانية مستمرة
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 التعايف يف اليورو بعد قرار لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) من شأنه بال شك أن يثبت سوق اليورو مقابل الدوالر 
األمرييك (EUR/USD) ضمن منطقة 1.0458/ 1.0870 (هبوط 16 مارس/ فيبونايش 38.2% يف هبوط فرباير  - مارس) 

والسامح للبنك الوطني السويرسي بأخذ نفس عميق قبل اضطراب جديد. 
 

أسواق الفوركس                           املتداولون ال يزالون حذرين إزاء حفاظ البنك الوطني السويرسي عىل السياسة دون تغيري           

إلغاء نظام سعر الرصف الثابت لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) يلقي بثقله عىل امليزان التجاري السويرسي 
والنمو والتضخم 

حافظ البنك الوطني السويرسي (SNB) عىل الوضع الراهن دون تغيري كام كان متوقعا عىل نطاق واسع. التأثريات السلبية 
النخفاض قيمة الفرنك السويرسي بعد 15 يناير تشهد تصفية واضحة يف البيانات االقتصادية. انحرس الفائض التجاري السويرسي إىل 

2.47 مليار يف فرباير (األدىن منذ سبتمرب 2010) حيث هبطت الصادرات بنسبة 2.8% (مقابل +2.9% الشهر املايض) وارتفعت 
الواردات بواقع 3.1% مقابل 2.2% السابقة). الضعف يف امليزان التجاري السويرسي من شأنه أن ينحرس حيث أصبحت املنتجات 

السويرسية أقل تنافسية بسبب ارتفاع الفرنك، يف حني أن الدول املجاورة ملنطقة اليورو متر بأوقات عصيبة يف الخروج من الضعف 
االقتصادي. تم تعديل توقعات النمو والتضخم بهبوط ملموس. من املتوقع أن يرتاجع االنكامش السويرسي اآلن إىل -1.0% من 

0.2% يف التوقعات السابقة، يف حني أن النمو االقتصادي من شأنه أن يتباطأ إىل 0.9% يف 2015 مقابل 3.1% متوقعة رسمياً. بالنظر 
إىل الضعف يف أوروبا، 1% تقريبا معدل منو هي توقعات متفائلة. هناك احتامل متزايد للنمو السويرسي أن يدخل إىل املناطق 

السلبية يف النصف األول من عام 2015 حيث يحتاج االقتصاد عىل األقل إىل ربعني سنويني  المتصاص الصدمة واالستقرار بعد نظام 
سعر الرصف الثابت لليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF). االنتعاش من الربع السنوي الثالث معرض ملخاطر 

هبوطية، ومتوقف عىل وترية االرتفاع يف النشاط االقتصادي يف منطقة اليورو.  
  

تصحيح متواضع يف أسواق املال 
بعد اجتامع البنك الوطني السويرسي (SNB)، تقدمت العقود اآلجلة األوروبية السويرسية إىل 110.92 قبل الرتاجع إىل 110.79 

(متاشياً مع املعدل الرسمي -75 نقطة أساسية) مع فائدة أكرث من مرة ونص يف متوسط الـ 15 يوما املاضية. يؤكد تسعري السوق 
املالية   بعد قرار البنك الوطني السويرسي (SNB) عىل أن القلق بشأن مزيد من أسعار الفائدة السلبية من شأنه أن يبقى 

متصدراً لعناوين األخبار والصحف الرئيسية طاملا أن ضغوطات البيع عىل اليورو ليست جاهزة للتبدد. بالنظر إىل الوضع 
االقتصادي الكيل العاملي، البنك الوطني السويرسي (SNB) ال يزال أمامه متسع لتخفيض أسعار الفائدة يف حالة وجود طارئ. 
األسواق من شانها أن متتص التخفيض بواقع 15-25 نقطة أساسية يف حال تجسد مخاطر اليورو. (خروج اليورو، واإلعسار املايل 

اليوناين، واالحتجاجات املتصاعدة ضد مكافحة التقشف والبنك املركزي األورويب ECB). من املتوقع أن يشرتي البنك الوطني 
السويرسي (SNB) مبلغاً كبرياً من اليورو للحفاظ عىل اليورو مقابل الفرنك السويرسي (EUR/CHF) ضمن نطاق الضمني 

.1.05/1.10
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أسبوع حافل بالبيانات عىل األبواب يف الربازيل: حان وقت مواجهة الواقع 

الريال الربازييل عىل أعتاب أسبوع حافل بالبيانات: االستثامرات األجنبية املبارشة، ميزان الحساب الجاري، ومعدل البطالة والناتج 
املحيل اإلجاميل (GDP) للربع السنوي الرابع من شأنه أن توضح معامل االتجاه للمتداولني خالل األسبوع املقبل. التحسن الطفيف يف 

عجز الحساب الجاري، وتردد املستثمرين األجانب يف دعم النشاط وسط فضائح برتوبراس والغضب املتصاعد ضد الرئيس روسيف 
والحكومة، إىل جانب األوضاع املالية الهشة، جميعها تضع القتصاد الربازييل عىل حافة الهاوية. بيانات األسبوع املقبل من شأنها أن 

تقدم ملخصاً كمياً للوضع االقتصادي وتحديداً فيام إذا كان هناك مربر ملزيد من الهبوط يف قيمة الريال الربازييل. 
 (EUR/BRL) الضعف الواسع النطاق يف اليورو كان له تأثري طفيف مقابل الريال الربازييل. يوسع اليورو مقابل الريال الربازييل

EUR/) مكاسبه فوق 3.50 برصف النظر عن املدى الضيق الذي أصحبت عليه عوائد اليورو. رشاء اليورو مقابل الريال الربازييل
BRL) بشكل مفرد من وجهة نظرنا: الجهود للهروب من االضطرابات السياسة يف الربازييل مل تعد مربرا لعكس تدفقات املناقلة نحو

اليورو، حيث أن الوضع االقتصادي السيايس بالكاد أفضل. 
 تشري ذروة البيع للريال الربازييل مقابل الجنيه اإلسرتليني والفرنك السويرسي واملراكز السلبية يف العقود اآلجلة للمضاربة (-8550 
عقداً كام يف 10 مارس) إىل إمكانية تغطية جيدة للمراكز املكشوفة.  مع ذلك، هناك احتامل ضئيل لحدوث ذلك خالل األسبوع املقبل. 

  
 

أسواق الفوركس                          الريال الربازييل يواجه عملية بيع عميقة بسعر منخفض جراء االحتجاجات، والبيانات االقتصادية       

االضطراب السيايس وارتفاع معدل التضخم يقابل الضعف يف الدوالر األمرييك 
واصل االضطراب السيايس الذي تشهده الربازيل دفع الريال الربازييل نحو مستويات هبوط جديدة هي األدىن خالل 12 عاماً مقابل 

الدوالر األمرييك يف أسبوع إىل 20 مارس. ال زال التعايف بعد اجتامع لجنة السوق الفدرايل املفتوحة (FOMC) محدوداً عند 
3.1910 حيث احتشد املشرتون يف ظل انخفاض األسعار عند مستويات ما دون 3.20 والتي أصبحت مستوى أدىن  يف ظل استمرار 

الضغوطات السياسية. أضافت استقالة وزير الرتبية والتعليم كومز ضغوطات سياسة عىل البالد،  حيث أن األضواء مسلطة عىل 
الرئيس روسيف املعاد انتخابه حديثا والحكومة بسبب فضيحة فساد برتوبراس. سوف يتم تقديم مقرتح بشأن مكافحة الفساد 

اليوم، يف حني أننا نرى حشوداً غاضبة من الصعب إقناعها بأي مقرتح ونقف عىل أهبة االستعداد الحتجاجات شعبية متجددة خالل 
نهاية األسبوع. من املؤكد أن املتداولني سوف يكونوا يف حرية من أمرهم لالحتفاظ باملراكز الطويلة للريال الربازييل خالل نهاية 

األسبوع، وبالتايل  سوف نرى إغالقا تضاربياً للمركز الطويلة لليورو قبل نهاية األسبوع واستمرار يف الضعف الحايل للريال الربازييل. 
يف ظل تصاعد أزمة فضيحة الفساد يف الشارع الربازييل، تثري مخاطرة إمكانية تخفيض عىل سعر الفائدة السيادي قلق الذين ميتلكون 

أمواالً مستثمرة يف األصول املقومة بالريال الربازييل. ارتفعت مقايضة العجز عن سداد االئتامن خالل خمس سنوات إىل أعىل 
مستوياتها خالل 6 سنوات (306.340 نقطة أساسية). أن تخفيضاً عىل التصنيف االئتامين للريال الربازييل من شانه أن يرسع التدفقات
الخارجة يف الوقت الراهن للريال الربازييل من األصول الربازيلية، وزيادة ضغوطات البيع عىل الريال الربازييل ومن ثم ترسيع االتجاه

الصعودي يف معدل التضخم. كام كان متوقعا، سجل مؤرش أسعار املستهلكني الوطني املوسع املسجل يف 15 من كل شهر 
(IPCA-15) زيادة بواقع 1.24% يف شهر إىل 15 مارس، وبالتايل دفع معدل التضخم السنوي إىل 7.90%، وهذه املستويات 

سجلت سابقا يف عام 2005. يف ظل  إزالة القيود الحكومية عىل السعر، الضغوطات االنكامشية يف الربازيل من شأنها أن تبقى شديدة 
عىل الرغم من االنخفاض العاملي يف أسعار النفط ( حيث أن االنخفاض يف قيمة عملة الريال الربازييل يقابله الهبوط يف سوق النقط). 

أسعار املستهلكني اآلخذة يف االرتفاع من شأنها أن تقود إىل رفع إضايف آخر عىل سعر الفائدة (Selic) يف اجتامع السياسة يف 29 
ابريل. هذا يعني بأن قراءة أكرث قوة ملعدل التضخم من شأنها أن تنعش أصحاب التوقعات املتشددة يف البنك املركزي الكندي 

(BoC) وتحرك تصحيحا عىل الريال الربازييل يف املدى القصري عىل وقع اإلقبال األفضل عىل التداول باملناقلة. ولكن يف األساس 
سوف يفضل املستثمرون يف ظل املخاطرة ترحيل األموال إىل أصول خطرة بديلة تطرح فروقات أسعار أقل من أجل وضوح أفضل. 

من الرضوري أيضا أن نتذكر بأن هبوط التصنيف االئتامين من شأنه أن يقيد القيمة الضامنية للريال الربازييل واألصول املقومة 
بالريال الربازييل، وبالتايل فهذا من شأنه أن يؤثر بشكل مبارش عىل العائد اإلجاميل للمحفظة. لهذا السبب، العوائد املرتفعة ال تربر 

دوماً التخصيص املتزايد. 
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تعديالت هبوطية كبرية يف التوقعات االقتصادية لبنك االحتياطي الفدرايل 
كام كان متوقعاً، أزال بيان لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) يف مارس عبارة "الرتيث"  من التوجه االقتصادي املبكر، مام 

يشري إىل أن بنك االحتياطي الفدرايل ميكن أن يبدأ برفع أسعار الفائدة يف االجتامعات القليلة املقبلة. من جانب آخر، التعديالت 
الهبوطية الكبرية يف التوقعات االقتصادية لبنك االحتياطي الفدرايل، وال سيام معدل البطالة الطبيعية يف املدى األطول وتوقعات 

التضخم يف املدى القريب، تلمح بقوة إىل رفع  عىل سعر الفائدة بعد يونيو. يف الواقع، وبدفع معدل البطالة يف املدى األطول نحو 
الهبوط (من 5.2% - 5.5% إىل 5.0% إىل 5.2%)، قام بنك االحتياطي الفدرايل املتطلبات املطلوب استيفاؤها من أجل رفع أسعار 

الفائدة. عالوة عىل ذلك، ذكرت أيضاً رئيسة بنك االحتياطي الفدرايل السيدة جانيت يلني بأن باالرتفاع األخري يف قيمة الدوالر األمرييك
كان ميثل عامالً تقييدياً، من خالل تخفيض أسعار الصادرات، عىل معدل التضخم. وبالتايل عىل ما يبدوا أن بنك االحتياطي الفدرايل يريد

تجنب ارتفاع حاد للغاية يف قيمة الدوالر األمرييك. 
  

انتكاسة يف املدى القصري للدوالر األمرييك ولكن التوقعات يف املدى الطويل مل تتغري 
النتائج املرتتبة ميكن مالحظتها يف التعديالت الهبوطية يف متوسط التوقعات ألسعار الفائدة لبنك االحتياطي الفدرايل: من 1.125% إىل 
0.625% لنهاية 2015، ومن 2.50% إىل 1.875% لنهاية 2016 ومن 3.625% إىل 3.125% لنهاية 2017. عىل الرغم من الرفع املحتمل 
عىل سعر الفائدة الحقا، مل يقم بنك االحتياطي الفدرايل  وترية االرتفاعات املقبلة عىل أسعار الفائدة. يف ضوء هذه التغريات، ضعف 

الدوالر األمرييك كان أمراً مرجحاً. مع ذلك، قيمة الذروة عىل األرجح كانت متضخمة عىل وقع املراكز الطويلة املرتفعة للدوالر 
األمرييك (انظر الصفحة 8). نحن نتوقع بأن بنك االحتياطي الفدرايل بوجه عام حذر بشأن التوقعات االقتصادية يف الواليات املتحدة، 
حيث أن تغريات طفيفة عىل توقعات معدل النمو والتضخم أدت إىل تغريات كبرية يف التوقعات املالية لبنك االحتياطي الفدرايل. يف 

الواقع، نحن ال زلنا نتوقع مزيدا من التحسنات يف سوق العمل والتي من شأنها أن ترتجم إىل ارتفاع يف منو األجور، يف حني أن الضعف 
يف قطاع العقارات السكنية كان يعود جزئياً إىل األحوال الجوية السيئة. نتيجة لذلك، عىل الرغم من أن رفع سعر الفائدة يف سبتمرب هو

السيناريو األرجح يف الوقت الراهن، مسار الفائدة الجديد الذي أشارت إليه توقعات بنك االحتياطي االسرتايل ترتك مجاال ملفاجئات 
إيجابية للدوالر األمرييك. بوجه عام، ضعف الدوالر األمرييك بعد اجتامع لجنة السوق الفدرالية املفتوحة (FOMC) سوف لن يغري 

االتجاه الصعودي املستمر، وسوف يواصل ترجيح إسرتاتيجية بيع يف أوقات االرتفاعات. 
 

اقتصاديات                               بنك االحتياطي الفدرايل يرفع مستوى التوقعات برفع عىل سعر الفائدة يف يونيو                     
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أجواء قامتة بشأن الجنيه اإلسرتليني 
يف حني أن التوترات املرتبطة باالنتخابات العامة املقبلة يف اململكة املتحدة من شأنها أن تلقي بثقل عىل الجنيه اإلسرتليني، الترصيحات 

األخرية من أعضاء بنك انجلرتا تشريا إىل أن مزيداً من االرتفاع يف قيمة الجنيه اإلسرتليني من شأنه أن يشكل تهديداً عىل توقعات 
التضخم. يف واقع األمر، يف 12 مارس ألقى محافظ بنك انجلرتا (BoE) مارك كارين خطاباً أمام جمهور من رجال األعامل قال فيه: 

"رمبا يكون من املناسب أن نأخذ بعني االعتبار القوى االنكامشية الخارجية املستمرة الناجمة عن مزيج من الهبوط املستمر يف معدل 
التضخم األجنبي والتأثريات التي طال أمدها لقوة الجنيه اإلسرتليني عىل مؤرش أسعار املستهلكني (CPI) يف اململكة املتحدة. عالوة 
عىل ذلك، القوة املستمرة يف الجنيه اإلسرتليني من غري املرجح أن تساعد يف تخفيض العجز الكبري يف الحساب الجاري للملكة املتحدة. 
عىل الرغم من أن الرشكات الربيطانية قد تأذت عىل وجه التحديد من الحركات األخرية للعمالت األجنبية حيث أنها متيل إىل استرياد 

مواد خام مقومة بالدوالر األمرييك وبيع منتجاتها يف منطقة اليورو، كام نوه السيد مارتن ويل يف 11 مارس إىل املخاطر الناجمة عن 
ارتفاع سعر الرصف. 

  
خيارات محدودة أمام بنك إنجلرتا (BoE) لكبح جامح التدفقات الداخلة للجنيه اإلسرتليني. 

جزء من األسباب وراء قوة الجنيه اإلسرتليني منذ بداية السنة تنبع من تخصيصات املحفظة: حيث دفعت معظم البنوك املركزية يف 
أوروبا أسعار الفائدة إىل املناطق السلبية، والتناقض يف السياسة النقدية املرتبطة كان داعام للتدفقات الداخلة إىل الجنيه اإلسرتليني. يف

حني أن تخفيض أسعار الفائدة أو توسيع التيسري الكمي (QE) تبدوا ردود فعل شديدة، مل يعد أمام بنك انجلرتا خيار سوى إعادة  
توقعات رفع أسعار الفائدة. بالنظر إىل تأثري زوج اليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني (EUR/GBP) يف توقعات التضخم يف الواليات 
املتحدة، من املرجح أن يؤجل البنك املركزي أي رفع مبكر عىل سعر الفائدة وحتى االنتظار نهاية برنامج التيسري الكمي (QE) من 

البنك املركزي األورويب (BoC) من أجل الحد من عنرص الجذب يف الجنيه اإلسرتليني. بوجه عام، تقييم الجنيه اإلسرتليني من شأنه 
يف الوقت الراهن أن يكون أكرث تأثراً بضعف توقعات التضخم يف اململكة املتحدة أكرث من بيانات النمو القوية. نتيجة لذلك، نحن نرى 
 (GBP/USD) مزيداً من الهبوط للجنيه اإلسرتليني: من املتوقع أن يرتاجع سعر تداول الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك
نحو دعمه القوي عند املستوى 1.4231 (هبوط مايو 2010)، يف حني أن زوج اليورو مقابل الجنيه اإلسرتليني (EUR/GBP) من 

شأنه أن يتامسك فوق منطقة الدعم عند املستوى 0.7000 مع مستويات مقاومة عند 0.7455 (ارتفاع 12/02/2015) و 0.7592 
(ارتفاع 03/02/2015). 

 

أسواق الفوركس                          صخب يف بنك انجلرتا حول قوة الجنيه اإلسرتليني                                                 
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يستخدم املركز غري التجاري لسوق النقد الدويل (IMM) من أجل تصور تدفقات النقد من عملة إىل أخرى. وهي عادة ما تعترب 
مؤرشاً متضارباً عندما تصل إىل حدها األقىص يف تحديد املراكز.  

  
تغطي بيانات السوق النقدية الدولية (IMM) مراكز املستثمرين لألسبوع املنتهي يف 10 مارس 2015. 

  
التناقض النسبي بني التخفيضات الكبرية يف املراكز القصرية لليورو والدوالر الكندي والدوالر االسرتايل واالرتفاع القيايس يف املراكز 

اإلجاملية للدوالر األمرييك  بحاجة إىل تفسريات. األساس املنطقي يقول بأن املراكز اإلجاملية للدوالر األمرييك ال تأخذ بعني االعتبار 
الفائدة املفتوحة، يف حني أن العمالت األخرى منقسمة يف ذلك. مع ذلك، الفائدة املفتوحة تأخذ بعني االعتبار املراكز التجارية (أي 

التحوطات) والتي تقف عن مستوى مرتفع. نتيجة لذلك، الهبوط يف املراكز القصرية لليورو والدوالر االسرتايل والدوالر الكندي ناجم 
بشكل رئييس عن االرتفاع يف الفائدة املفتوحة. بوجه عام، استمرار املراكز القصرية املرتفعة لليورو من املرجح أن يدعم أي ارتفاع يف 

زوج اليورو مقابل الدوالر األمرييك (EUR/USD)، عىل النحو الذي ميكن مالحظته من االرتفاع بعد اجتامع لجنة السوق 
الفدرالية املفتوحة (FOMC). مع ذلك، من غري املتوقع أن يطرأ أي تعديل عىل االتجاه الهبوطي الحايل يف زوج اليورو مقابل 

 .(EUR/USD) الدوالر األمرييك
  

الكرس األخري للدعم الرئييس عند املستوى 1.4814 يف زوج الجنيه اإلسرتليني مقابل الدوالر األمرييك (GBP/USD) املتزامن مع 
مراكز قصرية معتدلة للجنيه اإلسرتليني ال يبرش بالخري للجنيه اإلسرتليني. نحن نتوقع مزيداً من الضعف يف أداء الجنيه اإلسرتليني يف 

األشهر القليلة املقبلة.  
 

أسواق الفوركس                          ارتفاع يف زوج اليورو/ الدوالر األمرييك بدعم من املراكز القصرية املرتفعة لليورو                   
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إخالء مسؤولية عن املخاطر
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سوف يقدم البحث أو يطور أو يوقف التغطية بقرار فردي ومطلق من مكتب اإلسرتاتيجية يف بنك سويسكوت. التحليالت الواردة يف هذه الوثيقة قامئة عىل عدد هائل من 
االفرتاضات. االفرتاضات املختلفة من املمكن أن تؤدي إىل نتائج مختلفة بشكل ملموس. ميكن أن يتفاعل املحلل (املحللون) املسؤولون عن تحضري هذا التقرير مع املوظفني يف 

مكتب التداول، وموظفي قسم املبيعات وأي دوائر أخرى وذلك بغرض جمع ومزامنة وتفسري معلومات السوق. لن يكون بنك سويسكوت ملزما بتحديث أو مواكبة املعلومات
الواردة يف هذه الوثيقة ولن يكون مسؤوالً عن أي نتيجة أو ربح أو خسارة بناء عىل هذه املعلومات، كلياً أو جزئياً. 

 
يحظر بنك سويسكوت عىل وجه الخصوص إعادة توزيع هذه املادة كلياً أو جزيئاً دون الحصول عىل إذن خطي مسبق من بنك سويسكوت، وال يقبل بنك سويسكوت تحمل 

أي مسؤولية أياً كان نوعها حول أفعال وترصفات األطراف الثالثة يف هذا الشأن. ©بنك سويسكوت 2014. جميع الحقوق محفوظة. 

يف حني أنه تم بذل كل جهد ممكن لضامن أن البيانات املتداولة واملستخدمة يف البحث وراء هذه الوثيقة موثوقة، ليس هناك ما يضمن صحتها ولن يقبل بنك سويسكوت 
والرشكات التابعة له تحمل أي مسؤولية من أي نوع فيام يتعلق بأي أخطاء أو سهو، أو فيام يتعلق بدقة أو اكتامل أو موثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة. ال متثل 

هذه الوثيقة أي توصية لبيع و/ أو رشاء أي منتجات مالية وال تعترب التامسا و/ أو عرضا للدخول يف أي تعامالت. تعترب هذه الوثيقة جزءاً من بحث اقتصادي وليس الغرض 
منها أن تشكل أي نصيحة استثامرية، أو التامس للتعامل باألوراق املالية أو أي نوع آخر من االستثامرات. 

 
عىل الرغم من أن كل استثامر يتضمن درجة من املخاطرة إىل حد ما، إال أن خطورة خسارة التداول يف عقود رصف العمالت األجنبية ميكن أن تكون كبرية. وبناء عليه إذا 
كنت مهتام بالتداول يف هذا السوق، يجب أن تكون واعياً ومدركاً للمخاطرة املتعلقة بهذا املنتج ليك تتمكن من اتخاذ القرار املستنري والصائب قبل االستثامر. ينبغي عدم 

تفسري املادة املعروضة يف هذه الوثيقة عىل أنها نصيحة أو إسرتاتيجية تداول. يبذل بنك سويسكوت جهودا كبرية الستخدام معلومات موثوقة وواسعة، ولكننا ال نقدم أي تعهد
عىل دقتها أو اكتاملها. إضافة إىل ذلك، لن يكون علينا أي التزام إلبالغكم عندما تتغري اآلراء أو البيانات يف هذه املادة. أي أسعار واردة يف هذا التقرير مدرجة ألغراض 

املعلومات فقط وال متثل أي عمليات تقييم أو ضامنات فردية أو أي أدوات مالية. 
 
 

هذا التقرير خاضع للتوزيع فقط تحت ظروف معينة وفقا ملا يسمح به القانون املعمول به. ال يش يف هذا التقرير ميثل أو يشكل تعهداً بأن أي إسرتاتيجية استثامر أو توصية 
واردة يف هذه الوثيقة مناسبة أو مالمئة للظروف الفردية الخاصة باملتلقي أو تشكل خالف ذلك توصية شخصية.  هذه الوثيقة منشورة فقط وحرصاً ألغراض املعلومات، وال 
تشكل أي إعالن وال ينبغي تفسريها عىل أنها التامس أو عرض للرشاء أو البيع ألي أوراق مالية أو أدوات مالية ذات صلة يف أي والية قضائية. ليس هناك أي تعهد أو كفالة 

سواء رصاحة أو ضمنا، واردة فيام يتعلق بدقة وكاملية وموثوقية املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة، باستثناء املعلومات املتعلقة ببنك سويسكوت، والرشكات التابعة له 
والرشكات الفرعية، كام أنها ليست بغرض أو بقصد أن تكون بياناً أو ملخصا كامال لألوراق املالية أو األسواق أو التطورات املشار إليها يف هذه التقرير. ال يضمن بنك 

سويسكوت حصول املستثمرين عىل أرباح، كام أنه ال يضمن مشاركة املستثمرين أي أرباح استثامرية وال يقبل بنك سويسكوت تحمل أي مسؤولية عن أي خسائر استثامرية. 
تنطوي االستثامرات عىل مخاطر ويتعني عىل املستثمرين توخي الحذر يف اتخاذ قراراتهم االستثامرية. ال ينبغي النظر إىل هذا التقرير من قبل املتلقني كبديل عن مامرسة 

القرارات الخاصة بهم. أي آراء واردة يف هذا التقرير هي ألغراض املعلومات فقط وهي خاضعة للتغري والتعديل دون إشعار وميكن أن تختلف أو تكون مخالفة لآلراء املعرب 
عنها بواسطة أي مجاالت أو مجموعات اقتصادية أخرى لبنك سويسكوت وذلك نظراً إىل استخدام معايري وافرتاضات مختلفة. لن يكون بنك سويسكوت ملزما أو مسؤوالً عن 

أي صفقة أو نتيجة أو مربح أو خسارة بناء عىل هذا التقرير، كلياً أو جزئياً. 
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